UZNESENIA
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
(161 - 181)
Prítomní poslanci OZ Brzotín v počte: 8
Poslanec p. Tomáš Szanko sa vzdal mandátu s účinnosťou od 05.10.2020.
K bodu 2. Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ a zloženie sľubu náhradníka na funkciu poslanca
OZ

Uznesenie č. 161/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

I. b e r i e n a v e d o m i e
1. informáciu starostu obce Brzotín o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Brzotín
Lóránta Szanka s účinnosťou od 30.09.2020 v súlade § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. informáciu zo Správy Miestnej volebnej komisie obce Brzotín o výsledku volieb do orgánov samosprávy
obcí konaných dňa 10.11.2018, v ktorých kandidát na poslanca Obecného zastupiteľstva obce Brzotín
Géza Dókus sa stal prvým náhradníkom na uprázdnený mandát.

II. v y h l a s u j e
v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018 – 2022 nastúpenie náhradníka Gézu Dókusa, bytom
Gemerská 116, Brzotín za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Brzotín.

III. k o n š t a t u j e, ž e
náhradník za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Brzotín Géza Dókus, bytom Gemerská 116, Brzotín
v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva a prevzal z rúk starostu obce osvedčenie poslanca obecného
zastupiteľstva v Brzotíne.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Géza Dókus, Róbert Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 162/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
-------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

schvaľuje
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce
v zmysle ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Géza Dókus, Róbert Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 4. Informácia o zavedení a odvoze triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci
Brzotín – zástupca f. Brantner Gemer s.r.o.

Uznesenie č. 163/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

berie na vedomie
informáciu zástupcu firmy Brantner Gemer s.r.o. p. Pavla Törkölyho ohľadom zavedenia a odvoze
triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Brzotín s účinnosťou od 01.01.2021.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Géza Dókus, Róbert Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 5. Informácia o stavebno-technickom stave Okolicsányiho kaštieľa v obci Brzotín

Uznesenie č. 164/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

berie na vedomie
príspevok p. Rastislava Mandzáka zo spoločnosti ALPINE BUSINESS, s.r.o. ohľadom ponuky možností
obnovy a využitia pamiatkového objektu Okolicsányiho kaštieľa v obci Brzotín situovaného na Mariássyho
námestí č. 52.

Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Géza Dókus, Róbert Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 6. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 165/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
-------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva prijatých na predchádzajúcich rokovaniach Obecného
zastupiteľstva obce Brzotín.

II. r u š í
znenie Uznesenia č. 20/2019 z I. rokovania OZ Brzotín zo dňa 08.01.2019, v rámci ktorého boli za
zapisovateľov zápisnice určené pracovníčky OcÚ Brzotín – Mgr. Jana Matejková, Enikő Kovácsová a Júlia
Borošová.

III. u r č u j e
za zapisovateľov zápisníc z rokovaní obecného zastupiteľstva – JUDr. Angeliku Szakalovú a Anitu Veckovú
- zamestnankyne Obecného úradu Brzotín, na celé volebné obdobie.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

2

Neprítomní:

-

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókuš,
Patrik Laczo, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková
Géza Dókus, Róbert Dókus

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 7. Projekt Novostavba komunitného centra Brzotín

Uznesenie č. 166/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. r u š í
znenie Uznesenia č. 149/2020 zo XIV. rokovania OZ Brzotín zo dňa 30.06.2020 v časti II. 5. – použitie
prostriedkov rezervného fondu

II. s c h v a ľ u j e
1. mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP_IMRK22019-001623 schválenej pre projekt „Novostavba komunitného centra Brzotín“ v zmysle Všeobecných
zmluvných podmienok zmluvy, Článku 9 Ukončenie zmluvy, bod 3 – dohodou
2. zmenu použitia prostriedkov rezervného fondu určených na kapitálové výdavky pôvodne schválených na
spolufinancovanie investičnej výstavby Komunitného centra v objeme 15.247,- € nasledovne:
- na úhradu faktúry č. 204731 doručenej od dodávateľa MEVA – SK, s.r.o. Rožňava, IČO: 31681051,
za dodanie kontajnerov a zberných nádob v rámci realizovaného projektu „Zberný dvor Brzotín“ vo
výške 14.596,80 €
- na navýšenie kapitálových výdavkov na zhodnotenie majetku rekonštrukciou havarijného stavu
strechy budovy na Mariássyho nám. č. 168, Brzotín v objeme o 650,20 €

II. u r č u j e
obecnému úradu, aby uvedenú zmenu premietlo do rozpočtu na rok 2020, kde v rámci použitia prostriedkov
rezervného fondu na kapitálové výdavky v objeme 33.903,12 € rozčlenilo nasledovne:
 spolufinancovanie investičnej výstavby Zberného dvora v objeme 8.440,- €
 spolufinancovanie investičnej výstavby Komunitného centra v objeme 0,- €
 na úhradu faktúry č. 204731 doručenej od dodávateľa MEVA – SK, s.r.o. Rožňava, IČO:
31681051, za dodanie kontajnerov a zberných nádob v rámci realizovaného projektu „Zberný
dvor Brzotín“ vo výške 14.596,80 €
 na zhodnotenie majetku rekonštrukciou havarijného stavu strechy budovy na Mariássyho nám. č.
168, Brzotín v objeme 10.216,12 € + 650,20 €, teda spolu 10.866,32 €.
Hlasovanie:
Za:

4

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

2

Róbert Dókuš, Patrik Laczo,

Zdržal sa:

2

Géza Dókus, Róbert Dókus

Neprítomní:

-

Návrh na schválenie Uznesenia č. 166/2020 NEPREŠIEL.
MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, ...........................

K bodu 8. Zberný dvor Brzotín – informácie a schválenie ďalších postupov

Uznesenie č. 167/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. b e r i e n a v e d o m i e
súhlasné stanovisko Slovenského pozemkového fondu, ako správcu pozemku vo vlastníctve Slovenskej
republiky (ďalej len „SPF“)
- na parcele registra „E“ KN parcelné číslo 1026/3, o výmere 103020 m2, druh pozemku orná pôda,
extravilán, zapísanej na liste vlastníctva č. 1105 v podiele 1/1
k vydaniu územného rozhodnutia stavby „Zberný dvor Brzotín“ na pozemku SPF v zmysle predloženej
projektovej dokumentácie za stanovených podmienok,

II. s ú h l a s í
1. s umiestnením stavby „Zberný dvor Brzotín“ na parcele registra „E“ KN, parcelné číslo 1026/3,
zapísanej na liste vlastníctva č. 1105,
2. s vypracovaním geometrického plánu na zameranie umiestnenia stavby v zmysle vypracovanej
projektovej dokumentácie a s úhradou nákladov s tým súvisiacich,
3. s podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia k predmetnej stavbe,
4. s podaním žiadosti na odkúpenie časti pozemku od SPF za účelom umiestnenia stavby „Zberný dvor
Brzotín“.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

-

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Géza Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková
Róbert Dókus

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 9. – I. Čerpanie rozpočtu k 31.08.2020, rozpočtové opatrenia

Uznesenie č. 168/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z .n. p.

berie na vedomie
1. informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.08.2020
2. rozpočtové opatrenia č. 1/2020, 2/2020 a 3/2020, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou uznesenia
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

-

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Géza Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková
Róbert Dókus

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 9. – II. Čerpanie rozpočtu k 31.08.2020, rozpočtové opatrenia

Uznesenie č. 169/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4/2020 v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z .n. p. podľa prílohy

Druh finančných
prostriedkov
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Hlasovanie:
Za:

Zmena
Návrh na 4.
Rozpočet po 4.
rozpočtu na
zmenu
zmene rozpočtu
rok 2020 v
rozpočtu na
na rok 2020 v
EUR
rok 2020 v EUR
EUR
1 100 348,00 36 768,00 EUR
0,00 EUR
1 137 116,00
EUR
EUR
450 027,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR 450 027,00 EUR

Rozpočet na rok
2020 v EUR

20 087,00 EUR

797,00 EUR 16 000,00 EUR

36 884,00 EUR

1 570 462,00 37 565,00 EUR 16 000,00 EUR
EUR
1 063 864,00 37 565,00 EUR
0,00 EUR
EUR
484 327,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

1 624 027,00
EUR
1 101 429,00
EUR
484 327,00 EUR

21 271,00 EUR
0,00 EUR 16 000,00 EUR
1 569 462,00 37 565,00 EUR 16 000,00 EUR
EUR

37 271,00 EUR
1 623 027,00
EUR

5

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

2

Géza Dókus, Róbert Dókus

Zdržal sa:

1

Róbert Dókuš

Neprítomní:

-

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 9. – III. Čerpanie rozpočtu k 31.08.2020, rozpočtové opatrenia

Uznesenie č. 170/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z .n. p.

I. s c h v a ľ u j e
zmenu použitia prostriedkov rezervného fondu určených na kapitálové výdavky pôvodne schválených na
spolufinancovanie investičnej výstavby Komunitného centra v objeme 15.247,- € nasledovne:
- na úhradu faktúry č. 204731 doručenej od dodávateľa MEVA – SK, s.r.o. Rožňava, IČO: 31681051,
za dodanie kontajnerov a zberných nádob v rámci realizovaného projektu „Zberný dvor Brzotín“ vo
výške 14.596,80 €
- na navýšenie kapitálových výdavkov na zhodnotenie majetku rekonštrukciou havarijného stavu
strechy budovy na Mariássyho nám. č. 168, Brzotín v objeme o 650,20 €

II. u r č u j e
obecnému úradu, aby uvedenú zmenu premietlo do rozpočtu na rok 2020, kde v rámci použitia prostriedkov
rezervného fondu na kapitálové výdavky v objeme 33.903,12 € rozčlenilo nasledovne:
 spolufinancovanie investičnej výstavby Zberného dvora v objeme 8.440,- €
 spolufinancovanie investičnej výstavby Komunitného centra v objeme 0,- €
 na úhradu faktúry č. 204731 doručenej od dodávateľa MEVA – SK, s.r.o. Rožňava, IČO:
31681051, za dodanie kontajnerov a zberných nádob v rámci realizovaného projektu „Zberný
dvor Brzotín“ vo výške 14.596,80 €
 na zhodnotenie majetku rekonštrukciou havarijného stavu strechy budovy na Mariássyho nám. č.
168, Brzotín v objeme 10.216,12 € + 650,20 €, teda spolu 10.866,32 €.
Hlasovanie:
Za:

5

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

2

Géza Dókus, Róbert Dókus

Zdržal sa:

1

Róbert Dókuš

Neprítomní:

-

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 10. Rekonštrukčné práce objektov v majetku obce

Uznesenie č. 171/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
-------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje realizáciu
1. rekonštrukčných prác kancelárskeho priestoru Obecného úradu Brzotín, Máriássyho nám. č. 167
v objeme 7.900,- €
2. rekonštrukčných prác na streche budovy so súp. č. 168 vo vlastníctve obce Brzotín nachádzajúcej sa na
Máriássyho nám. č. 168, za účelom odstránenia havarijného stavu strešnej krytiny a nedostatkov
bleskozvodu, ktorých rozpočtované náklady sú v objeme 45.000,- €
3. rekonštrukčných prác v priestoroch objektu vo vlastníctve obce Brzotín nachádzajúceho sa na
Máriássyho nám. č. 168 v súlade so žiadosťami o dotáciu poskytovanú MF SR v rámci projektov
a) „Rekonštrukcia obecnej budovy a zriadenie klubovne v obci Brzotín“
b) „Rekonštrukcia časti budovy a zriadenie strediska terénnych sociálnych pracovníkov“
v objeme 15.000,- €/projekt, za podmienky povinnej spoluúčasti najmenej vo výške 10 % z celkových
skutočne dosiahnutých výdavkov a podmienky financovania neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu.

Hlasovanie:
Za:

6

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Patrik Laczo, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

1

Róbert Dókus

Zdržal sa:

1

Róbert Dókuš

Neprítomní:

-

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 11. Návrh na schválenie čerpania návratnej finančnej výpomoci z MF SR

Uznesenie č. 172/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
-------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 17 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

I. b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania obcou
Brzotín, ktoré je prílohou uznesenia

II. s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti a následne podpísanie zmluvy o čerpanie návratnej finančnej výpomoci (ďalej len
„NFV“) v roku 2020 poskytovanej Ministerstvom financií SR pre obec Brzotín v maximálnej výške 22 485,€, pričom účelom použitia NFV je kompenzácia výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy
v priebehu roka 2020.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

3

Neprítomní:

-

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Patrik Laczo, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková
Géza Dókus, Róbert Dókus Róbert Dókuš

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 12. Návrh na schválenie projektu výstavby parkoviska pri autobusovej zastávke v obci Brzotín

Uznesenie č. 173/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len
„IROP“), kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001, špecifický cieľ 5.1.2 na realizáciu projektu „Výstavba
parkoviska pri autobusovej zastávke v obci Brzotín“ v celkovej výške žiadaných prostriedkov 63.000,- €
v zmysle vyhlásenej výzvy MAS Gemer-Rožňava, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu Čermošná a obce Brzotín pre roky 2016 – 2022
a platným Územným plánom obce Brzotín,

II. s ú h l a s í
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov, čo činí 2.995,- € a financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Géza Dókus, Róbert Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 13. Návrh na schválenie podania žiadosti o projekt v zmysle výzvy z Nórskych grantov 2014 –
2021 SR

Uznesenie č. 174/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. s c h v a ľ u j e
1. predloženie žiadostí o príspevok v zmysle vyhlásených výziev Úradom vlády SR, ako správcu
programu: „Miestny rozvoj a inklúzia“, podporených z Nórskych grantov 2014 – 2021 SR,
Kód výzvy: LDI02 „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov"
pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí
Mikroregiónu Čermošná a obce Brzotín pre roky 2016 – 2022,
2. povinných partnerov:
- Gemerské osvetové stredisko Rožňava, rozpočtová príspevková organizácia
- Obec Slavec, prevádzkujúca komunitné centrum

II. s ú h l a s í
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

-

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Géza Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková
Róbert Dókus

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 14. Doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva obce Brzotín, vyhodnotenie ich činností

Uznesenie č. 175/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 15.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. r u š í
znenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva Brzotín č. 12/2019 v časti A. 1. zo dňa 08.01.2019:
o voľbe predsedov stálych komisií:
1. Bc. Szilárd Szabó, MBA - Finančná komisia, komisia pre rozpočet a správu majetku

II. v o l í
poslankyňu p. Bc. Timeu Pengerovú za predsedníčku Finančnej komisie, komisie pre rozpočet a správu
majetku.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Géza Dókus, Róbert Dókus, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Róbert Dókuš – opustil rokovanie OZ o 1950 hod.

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 15. Rada školy – delegovanie zástupcu zriaďovateľa

Uznesenie č. 176/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle čl. 4, 5 a 7 Štatútu rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Brzotíne

I. o d v o l á v a
doterajšieho člena Rady školy poslanca p. Patrika Lacza z dôvodu, že sa nezúčastnil troch po sebe
nasledujúcich zasadnutiach Rady školy, čo sa hodnotí v zmysle Štatútu rady školy ako nezáujem o výkon
funkcie a neplnenie povinností člena rady školy

II. d e l e g u j e
za nového člena Rady školy za zriaďovateľa, teda za Obec Brzotín, zamestnankyňu obce p. JUDr. Angeliku
Szakalovú.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Géza Dókus, Róbert Dókus, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Róbert Dókuš – opustil rokovanie OZ o 1950 hod.

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 16. Nájomné byty vo vlastníctve Obce Brzotín – aktuálna obsadenosť, stav pohľadávok, dodatky
k nájomným zmluvám

Uznesenie č. 177/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

I. b e r i e n a v e d o m i e
1.

2.

správu o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo vlastníctve
obce Brzotín, v bytovom dome 12b.j. nájomné byty na adrese Berzehorská 154/19, Brzotín k
30.09.2020,
informáciu o nesplnení záväzku p. Štefana Porackého, nájomcu nájomného bytu vo vlastníctve obce
Brzotín, ohľadom vyrovnania všetkých svojich nedoplatkov voči obci Brzotín vyplývajúcich z dlhu
na nájomnom, v termíne do 30.09.2020, ku ktorému ho zaviazalo Uznesenie č. 156/2020 zo XIV
rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2020.

II. s c h v a ľ u j e
predĺženie nájomnej zmluvy p. Štefanovi Porackému, nájomcovi nájomného bytu vo vlastníctve obce
Brzotín v bytovom dome 12b.j. nájomné byty na adrese Berzehorská 154/19, Brzotín,
do 31.03.2021
za podmienky, že bude plniť svoj záväzok uhrádzania splátok za nájomné vo výške min. 150,- € za mesiac.
V prípade, že dôjde k neplneniu svojho záväzku, bude mu vypovedaná nájomná zmluva s okamžitou
platnosťou hneď pri prvom porušení splátkového kalendára.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

2

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

Géza Dókus, Róbert Dókus, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková
JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková

Róbert Dókuš – opustil rokovanie OZ o 1950 hod.

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 17. Priamy predaj pozemkov vo vlastníctve obce zapísaných na LV č. 579, parcela registra „C“
KN, parcelné číslo 1005/3 a 1005/5

Uznesenie č. 178/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. b e r i e n a v e d o m i e
1. stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov na parcele registra „C“ KN parcelné číslo 1005/3 a 1005/5
v k.ú. Brzotín vo výške 30.000,- € v zmysle predloženého znaleckého posudku č. 96/2020 znalca
Ing. Dionýza Dobosa, evidenčné číslo znalca 910563,
2. správu komisie k vyhodnoteniu cenových ponúk predložených v stanovenej lehote, v rámci ktorej bol
doručený jeden návrh od záujemcu p. Zsolta Rákossyho, Zvonárska 26, 049 51 Brzotín, v znení:
- za pozemok parcelné číslo 1005/3 vo výške 29.815,31 €
- za pozemok parcelné číslo 1005/5 vo výške 484,69 €
Celková ponúkaná hodnota za oba pozemky je spolu 30.300,- €.

II. s c h v a ľ u j e
prevod pozemkov z vlastníctva obce Brzotín v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o majetku obcí“) a Čl. 14 Zásad
hospodárenia s majetkom obce Brzotín a to formou priameho predaja pre nadobúdateľa p. Zsolta
Rákossyho, Zvonárska 26, 049 51 Brzotín, ktorý nie je osobou podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku
obcí, za cenu 30.300,- € za oba pozemky v katastrálnom území obce Brzotín zapísaných na LV č. 579 vo
výlučnom vlastníctve obce Brzotín:
1. na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 1005/3 o celkovej výmere 8612 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie,
2. na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 1005/5 o celkovej výmere 140 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie.

III. u r č u j e
1. kupujúcemu povinnosť uzatvoriť s obcou Brzotín kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní od schválenia
prevodu a uhradiť kúpnu cenu za predmetný pozemok naraz na účet predávajúceho v deň podpísania
kúpnej zmluvy, pričom znáša všetky náklady spojené s prevodom pozemku. Zároveň je kupujúci
povinný v zmysle čl. 14 ods. 7 Zásad hospodárenia s majetkom obce Brzotín uhradiť náklady za
vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického plánu, v prípade jeho vystavenia,
2. obecnému úradu Brzotín povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu s nadobúdateľom najneskôr do 30 dní
od schválenia prevodu pozemku a zverejniť kúpnu zmluvu v zmysle ustanovenia § 5a zákona č.
211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

V Brzotíne, 05.10.2020

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Géza Dókus, Róbert Dókus, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Róbert Dókuš – opustil rokovanie OZ o 1950 hod.

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

K bodu 17. Priamy predaj pozemkov vo vlastníctve obce zapísaných na LV č. 579, parcela registra „C“
KN, parcelné číslo 1005/3 a 1005/5 – účel použitia finančného prostriedku

Uznesenie č. 179/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 12 ods. 3
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

I. s c h v a ľ u j e
účel použitia finančných prostriedkov dosiahnutých zvýšením vlastných príjmov v objeme 30.300,- €
získaných z predaja nehnuteľného majetku obce, v zmysle Uznesenia č. 178/2020 zo XVI. rokovania
obecného zastupiteľstva Obce Brzotín na:
 zhodnotenie majetku rekonštrukciou havarijného stavu strechy budovy na Mariássyho nám. č.
168, Brzotín,

II. u r č u j e
obecnému úradu, aby uvedenú zmenu po zrealizovaní premietlo do rozpočtu obce Brzotín na rok 2020.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Géza Dókus, Róbert Dókus, Patrik Laczo,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Róbert Dókuš – opustil rokovanie OZ o 1950 hod.

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 18. Žiadosť p. Patrika Krištofa, Strmá 114/2, Rožňava - o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce
Brzotín zapísaného na LV č. 1753, parcela „C“ KN, parcelné číslo 2626/2

Uznesenie č. 180/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

neschvaľuje
zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Brzotín v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Čl. 14 Zásad hospodárenia s majetkom obce Brzotín
priamym predajom v zmysle žiadosti p. Patrika Krištofa, Strmá 1194/2, 048 01 Rožňava.
Ide o pozemok v katastrálnom území obce Brzotín zapísaný na LV č. 1753 vo výlučnom vlastníctve obce
Brzotín na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 2626/2 o celkovej výmere 1124 m2, druh pozemku:
ostatná plocha.
Hlasovanie:
Za:

6

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Patrik Laczo, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

-

Zdržal sa:

1

Róbert Dókus

Neprítomní:

1

Róbert Dókuš – opustil rokovanie OZ o 1950 hod.

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 05.10.2020

K bodu 19. Žiadosť p. Patrika Krištofa, Strmá 114/2, Rožňava - o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce
Brzotín zapísaného na LV č. 1753, parcela „C“ KN, parcelné číslo 2626/4

Uznesenie č. 181/2020
zo XVI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 05.10.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

neschvaľuje
zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Brzotín v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Čl. 14 Zásad hospodárenia s majetkom obce Brzotín
priamym predajom v zmysle žiadosti p. Patrika Krištofa, Strmá 1194/2, 048 01 Rožňava.
Ide o pozemok v katastrálnom území obce Brzotín zapísaný na LV č. 1753 vo výlučnom vlastníctve obce
Brzotín na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 2626/4 o celkovej výmere 683 m2, druh pozemku:
ostatná plocha.
Hlasovanie:
Za:

6

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Patrik Laczo, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

-

Zdržal sa:

1

Róbert Dókus

Neprítomní:

1

Róbert Dókuš – opustil rokovanie OZ o 1950 hod.

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 05.10.2020

